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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

1. ยอนพินิจ ณ จุดเริ่มตน

งานศึกษาชิ้นนี้ไดเริ่มตนจากการกลับไปทบทวนความรูวา วิทยาศาสตรที่มีมิติของสุขภาพ ในความหมายของ
เยาวชนซึ่งเปน “ผูกระทําการทางสังคม” ไดคิดริเริ่มและสรางสรรคในการทําความเขาใจโลกไดอยางไร โดยเฉพาะความ
รูทางดานวิทยาศาสตร ที่มักจะถูกกลาวถึงเสมอวาขาดการเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมแยก “กาย” กับ “จิตใจ” ออกจาก
กัน นั้นเปนดังที่วาหรือไม

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเริ่มขึ้นจากการปฏิสัมพันธของเยาวชนใหมีหลากหลายสาขามากที่สุดเทาที่จะทําได ถึงแมวา
จะขาดการถกเถียงจากนิสิตในบางสาขา เพ่ือนําเสนอภาพและมุมมองทางความคิดของเยาวชนในแตละศาสตรโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม นําไปสูการสรางองคความรูใหมโดยเชื่อมโยงวิทยาศาสตรลงสูชุมชน 
หรือ ทําใหวิทยาศาสตรมีความเปนมนุษยที่มี “หัวใจ” และ “จิตวิญญาณ” มากขึ้น และในขณะเดียวกันกท็ําใหสังคม
ศาสตรมีพ้ืนที่แลกเปล่ียนความรูที่เกี่ยวของกับ “สังคมความเสี่ยง” มากยิ่งขึ้น

ผูศึกษาไดเลือกระเบียบวิธีวิจัย การปฏิบัติการอยางมีสวนรวม การสนทนากลุม การสัมมนา และการสัมภาษณ
แบบตาง ๆ โดยมุงประเด็นปญหาในระดับพ้ืนที่ และสวนตาง ๆ ของประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีที่มาพรอมกับการพัฒนา ตลอดจนประเด็นขอปญหาที่ซอนอยูในระดับวิธีคิดของคนในสังคม โดยเนนเนื้อหา
วิทยาศาสตร 2 ดาน ไดแก วิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Science) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology) เพ่ือคนหาวาเราจะสามารถมีวิทยาศาสตรที่มีสุขภาวะ (Healthy 
Science) และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทําความเขาใจกันระหวางมนุษยกับส่ิงตางๆ (Human-Understanding 
Communication Technology) ไดหรือไม และดวยมรรควิธีแบบใด

ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้เลือกใชมรรควิธีสําหรับโจทยดังกลาว โดยมีเยาวชนทั้งในฐานะผูบริโภคและผูผลิต
ความรูใหมๆเปนตัวตั้ง และดําเนินกิจกรรมตางๆที่มีลักษณะเปนการศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน กลาวคือ การนําเอา
ประเด็นที่เยาวชนแตละคนสนใจ ซึ่งเปนนามธรรม มาแปลงเปนโจทยยอยของวิจัยผานกิจกรรมตาง ๆ อยางเปน
รูปธรรม ไดแก ระดมสมองวาดวยวิทยาศาสตรกับสังคมวัฒนธรรม; วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเยาวชน; ประวัติ
ศาสตรความรู; วิทยาศาสตรสุขภาพกับสังคม; เทคโนโลยีเพ่ือสันติภาวะของสังคม: การริเริ่มจากเยาวชน; Matrix 
Revisited : นิยาย (หรือ) วิทยาศาสตร? จริง, ลวง, กลวง, แกน?; สังคม-วิทย คิดสะทอน : ยอนความรู หวนดูองค
ชีวิต; Paradigm shift กับการเปลี่ยนแปลงในสังคม; Gattaga และ Genethic: ชีวิต = บุญทํา หรือกรรมกําหนด?; 
นิยายวิทยาศาสตรกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตรในสังคมไทย; สังคมวิทยคิดสะทอน#2: ยอนมองไทย ICT ทาทีที่ไมอาจ
เล่ียง ความเสี่ยงที่ไมอาจรู; กิจกรรมตอเนื่องวาดวยคลิต้ี; การจัดทําส่ือวารสาร Warn Teen ฉบับที่ 1, 2 และการจัด
ทําเว็บไซดอนุบาลเที่ยงคืน

นอกจากจะไดผลผลิตที่จับตองไดแลว ยังจะนําไปสูการทําความเขาใจวาเยาวชนในยุคสมัยปจจุบันกลุมนี้
มีประเด็นความสนใจโนมเอียงไปทางดานใด ไดแก การระดมปญญารวมกันผานงานสัมมนา ซึ่งมีความสนใจผาน
นิยาย การจุดประเด็นความสนใจรวมกันผานภาพยนตร, การลงพื้นที่ภาคสนามในกรณีคลิต้ี, ประเด็นปญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับ ICT รวมท้ังการพิจารณาเชื่อมโยงประเด็นดังกลาวในทามกลางสภาวะสังคมความเสี่ยงแหงยุคโลกา
ภิวัตนอีกดวย

การศึกษาวิทยาศาสตรโดยเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับสังคมและสุขภาวะจึงไมใชเรื่องงาย ทั้งในแงกระบวน
การทํางาน และกระบวนการทางปญญา เพราะสําหรับสังคมไทยแลว ประเด็นนี้จัดไดวายังเปนประเด็นที่ใหมและ
ไมมีพ้ืนที่ทางสังคมมารวมกันถกเถียงกันมากนัก โดยวิทยาศาสตรกับสุขภาพวะทางสังคม มักจะถูกทําใหกลาย
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เปน “คนแปลกหนา” ตอกัน ดังจะเห็นไดจากการเริ่มสนทนาถึงแมวาจะเปนเพ่ือนกันและเคยรูจักมักคุนกันมากอน 
แตเมื่อเริ่มถกเถียงประเด็นดังกลาวกันอยางจริงจังเกี่ยวในบางครั้งถึงกับเบ่ือ หรือหนีหนาหางหายกันไปเลยก็มี

คณะผูวิจัยไดเลือกเอาประเด็นดังกลาวเนื่องจากเปนผูที่เรียนอยูในศาสตรสาขาที่เกี่ยวของ และเริ่มกระบวน
การวิจัยจากการเปนเพ่ือนกัน ผานงานยุวชนจุฬากับโลกาภิวัตนฯ ซึ่งไดรวมเอาเยาวชนที่มีความแตกตางหลาก
หลาย ไมวาจะเปน คณะ สาขาวิชา ชั้นป เพศหญิงและชาย ภูมิหลัง มาเปนตนทุนสําคัญในการทําวิจัยในโครงการนี้ 
ดังนั้นหากมองความเปนวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรจากแงมุมที่เปนรูปธรรมและจับตองไดจึงมาจากตัวตนของแต
ละคนเปนหลัก

2. ใครครวญวิธีคิดตอโลก : ศาสตรทางวิทยและศาสตรทางสังคม

อยางไรก็ตาม การแยกพรมแดนวา ประเด็นใดเปนวิทยาศาสตรและประเด็นใดเปนสังคมศาสตรในทาง
นามธรรมหรือในทางความคิด ก็ไมใชเรื่องงายที่จะนิยามความหมาย อันนําไปสูการถอดบทเรียนจากขอถกเถียงและตัว
ตนของเยาวชนไดพอสังเขปดังตอไปนี้

แนวความคิดเรื่องวิทยาศาสตรกับสุขภาวะทางสังคม มีความสําคัญในการทําความเขาใจความรูที่ถูกแยก
ออกจากกัน โดยใชมิติของ “สุขภาวะ” เปนตัวเชื่อมประสานบูรณาการความรูตาง ๆ เขาดวยกัน แตดวยความรู
และผลจาก “ความเสี่ยง” ของวิทยาศาสตร เอาเขาจริงก็เกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษยในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน
มิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ในชีวิตประจําวันของผูคนที่มีอยูอยางหลากหลาย และวิทยา
ศาสตรจําเปนที่จะตองเรียนรูและรับรูประเด็นความแตกตางนี้  จากการเรียนรูดังกลาวทําใหพอจะจําแนกแนว
ความคิดคราว ๆ ของเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีการมองโลกของวิทยาศาสตรท่ีมีตอสังคมออกไดเปน 3 กลุมดวย
กันคือ

1. กลุมที่ใหความสําคัญกับศาสตรของตนเองอยางมาก ไมวาจะเปนวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรทั้งสองสาขา
วิชานี้ลวนฝงรากลึกอยูในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผานระบบอุดมศึกษา และเชื่อวาส่ิงที่ตนเองเรียนรูมานั้นเปน
ความรูที่เปนจริง และตางก็จะพัฒนาความรูในสวนของตนเองใหกลายเปนความชํานาญเฉพาะและมีความพิเศษมากยิ่ง
ขึ้น ดังนั้นประเด็นปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม ความเปนมนุษย และชุมชน จึงไมยากที่จะจัดการ หากสรางส่ิงที่พิเศษโดย
การอธิบายโดยใชสูตรชนิดพิเศษและเทคนิคพิเศษในการเขาถึงความจริงดังกลาว แตความจริงในมิตินี้ก็เปนความจริง
เพียงสวนเสี้ยวหนึ่งของความจริงอื่น ๆ อีกหลาย ๆ มิติ

2. กลุมที่ต้ังคําถามตอศาสตรสาขาวิชา กลุมนี้เชื่อวาศาสตรที่ตนเองเรียนมานั้นยังมีความสําคัญอยู หากแตจะ
ตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมอยางเจริญสติ (reflexive) และรูจักวิพากษจุดดี จุดดอย จุดแข็งและจุดออนของตนเอง รวม
ทั้งพยายามบูรณาการและเชื่อมโยงความรูของตนเขากับศาสตรสาขาวิชาอื่น ๆ เพ่ือใหไดภาพรวมอันจะนําไปสูความ
เขาใจโลกและสังคมได โดยใชโจทยของชุมชนและความสนใจของแตละคนเปนตัวตั้ง โดยเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํา
ไปสูส่ิงที่ดีขึ้นไมไดจํากัดอยูเพียงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงดานเดียว แตยังมีมิติครอบคลุมไปในปริมณฑลของศาสตร
ความรูหลาย ๆ ดานที่ควรนํามาพิจารณารวมกัน กลุมนี้กําลังสลายพรมแดนของการใหความสําคัญกับศาสตรสาขาวิชา
ของตนเปนตัวตั้งเพียงอยางเดียว

3. กลุมที่ไมสนใจตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม รวมถึงการนําความรูจากศาสตรของตนไปใชอยาง
สรางสรรค กลุมนี้แทบจะหลุดหายไปเลยจากวงสนทนา เนื่องจากการไมสามารถหาจุดสนใจรวมกันได อันเนื่องมาจาก
พลังสวนหนึ่งของโลกาภิวัตนที่ทําใหโลกทุกวันนี้มีความสลับซับซอนและทําใหผูคนมีความหลากหลายและเปนปจเจก
บุคคลมากยิ่งขึ้น และนับวันยิ่งหางหายออกไปจากชุมชนและความรูสึกเปนทุกขเปนรอนของชุมชนที่จะเกิดขึ้นกับความ
รูจากศาสตรสาขาวิชาของตนไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
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3. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยผูกระทําการ กับ พลวัตความเปนจริงทางสังคม :

ฐานของการสรางองคความรูท่ีใชการได

ในแงหนึ่ง ถาจะถามวา อะไรคือวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรนั้น ต้ังแตในตอนเริ่มแรกก็ดูเหมือนวาจะจํากัด
ความสามารถของผูเขารวมงานวิจัยเสียตั้งแตตน แตหากจะเอาความสนใจในประเด็นตาง ๆ ของเยาวชนเปนตัวตั้งไม
วาจะมีพ้ืนฐานมาจากศาสตรสาขาไหนก็ตาม เพราะความเปนวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตรนั้นลวนแลวแตเปนส่ิงที่ถูก
สรางขึ้น และสามารถพิจารณาไดจากภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละคนวามาจากศาสตรสาขาประเภทใด

แนวทางการศกึษาของโครงการวจิยัวทิยาศาสตรกบัสุขภาวะทางสงัคมท่ีรเิริม่จากจดุสนใจเลก็ ๆ ในตวัของเยาวชน
แตละคนเปนหลักนัน้ มคีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ตอทศิทางของโครงการวจิยันี ้ และทาํใหเรารบัทราบถงึพลวตั ความเคลือ่น
ไหวทางปญญาของเยาวชนแตละคน ซึง่หากจะอธบิายโดยใชแนวความคดิของ Bourdieu (1997) เกีย่วกบั ‘habitus’ ซึง่
หมายถงึ คลังความรูทีม่นษุยติดตวัไปตลอดเวลาในฐานะทีเ่ปนผลมาจากการมชีวิีตอยูในวฒันธรรมหรอือนวัุฒนธรรมเฉพาะ

ของแตละคนนัน้
1
  การทาํกจิกรรมในชดุโครงการวจิยัเชงิปฏบัิติการนี ้เนือ่งจากเยาวชนทีม่ทีีม่าจากภมูหิลังวทิยาศาสตรหรอื

สังคมศาสตรกจ็ะนาํเอา ‘อิทธพิล’ (influence) ของสภาพแวดลอมไปใชในการดาํเนนิพฤตกิรรมของตน ผานรปูแบบขององค
ความรู รปูแบบของการพดู รปูแบบของทศันคติทีม่ตีอประเดน็ตาง ๆ เปนประเดน็หลักในการสนทนา

อีกทั้ง ‘habitus’ ยังเปนชุดของ ‘ความรูสึกนึกคิด’ (dispositions) ที่แตละคนนําออกมาใชในการคาดหมายวา
ตนเองตองการอะไร และตนเองจะไดอะไรบางในการเขาไปมีความสัมพันธระหวางกัน ตัวอยางเชน เยาวชนที่มาจาก
สายสังคมศาสตรมักจะมีความอึดอัดใจเมื่อเยาวชนในสายวิทยาศาสตร อธิบายปรากฏการณทางสังคมดวยศัพทแสงเชิง
เทคนิคยาก ๆ เปนสูตรชนิดที่เยาวชนในสายสังคมศาสตรเขาไมถึง แตกลับไมเปนปญหาสําหรับเยาวชนท่ีมาจากสาย
วิทยาศาสตรดวยกัน เนื่องจากมีคานิยม ประสบการณชีวิตและภูมิหลังทางการศึกษารวมกัน แตจะกลายเปนประเด็น
ปญหาใหญเมื่อเยาวชนสายสังคมศาสตรไมมีความคุนเคยกับภาษาของเยาวชนที่มาจากสายวิทยาศาสตร ในทางตรง
ขาม การอธิบายดวยศาสตรสาขาทางสังคมศาสตรก็อาจจะเปนเรื่องยากตอการทําความเขาใจของเยาวชนที่มาจากสาย
วิทยาศาสตรในบางกรณีดวยก็ได เปนตน

แตอยางไรก็ตาม จากขอเท็จจริงที่วา ความรูสึกนึกคิด องคความรู ภาษาพูดที่ใชไมไดถูกพูดถึงอยางมีสํานึก 
แตถูกนําออกมาใชกับพฤติกรรมของแตละคนโดยที่เขาไมไดตระหนักรูอยางจริงจังถึงผลที่เกิดขึ้น อยางที่ Anthony
Giddens เรียกวา ‘ความรูที่ใชโตตอบกัน’ (mutual Knowledge) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถที่จะรูวา ‘จะตองทํา
อยางไรบาง’ ในการเผชิญหนากันในสถานการณหนึ่ง ๆ ดังนั้นในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสังคม งานวิจัยชิ้นนี้จึง
เนนหนักกับการใหความสําคัญกับเยาวชนในฐานะผูกระทําที่มีเสรีภาพและสรางสรรคมากกวาส่ิงอื่นใด

กรณีการศึกษาถึงวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร โดยมีสุขภาวะของสังคม ตลอดจนสุขภาวะทางปญญาของ
มนุษย โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุมสาว เปนแกนกลางของการเชื่อมโยงระหวางความรูทั้งสองศาสตรนี้ แสดงใหเห็นถึง
จุดเริ่มตนของการสนทนา โดยปรากฏออกมาเปนกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม นาจะเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงให
เห็นถึงความจําเปนตอการสรางองคความรูเกี่ยวกับสังคมมากขึ้นโดยอาศัยความสนใจ และประกายความอยากเรียนรู
และการบูรณาการจากศาสตรตาง ๆ วาสามารถสรางองคความรูได โดยที่ไมเพียงแตเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งจะเขาใจ
มิติความซับซอนของสังคมที่มีมากขึ้น และยังจะเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจการปรับตัวของเยาวชนที่จะเติบโต
ขึ้นเปนผูใหญในอนาคตขางหนา องคความรูในลักษณะดังกลาวและแนวทางการสรางองคความรูจากมนุษยผูกระทําการ
ดังกลาวนี้ นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการนําไปปรับประยุกตใชกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร
ตางๆ โดยเนนประเด็นสําคัญอยูที่เรื่องการเรียนรูของเยาวชนท่ีมีอยูในทุกรูปแบบกิจกรรมของชีวิต ตลอดจนประยุกตใช
ในการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจของเยาวชนทามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนและ
สังคมเสี่ยงภัยในปจจุบัน
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